
Ata da Oitava Sessao Ordinaria do Primeiro Perfodo Legislativo da 
Camara Municipal de Penaforte, Estado do Ceara, 

Presidida pelo Vereador Petrucio Muniz Ferreira, secretariada pelo 
primeiro secretario [eova Junior de Oliveira Cavalcante. Aas vinte e cinco 
dias do mes de Junho de 2021. Chegada a hara regimental as dezenove 
horas o senhor presidente autoriza o senhor secretario a proceder a 
chamada dos senhores vereadores. ESTAVAM PRESENTES: Antonio Alves 
Monteiro, [oao Inaldo dos Santos, Joao Paulo dum Nascimento, Mario 
Rodrigo Matias de Sa, Manoel Pereira Angelo, Ronalda Batista da Silva e 
Sandrierio Ferreira Rocha (on line). Havendo um numero legal, o Sr. 
Presidente invocando a protecao de Deus declarou aberto os trabalhos da 
sessao em seguida desejou as boas vindas ao vereador Sandrierio que se 
recupera e esta retornado, peco aos senhores vereadores e a todos aqui 
presente para rezar um Pai Nasso par nossa servidora Maria Cleide Vieira 
Diniz que partiu e trabalhou muito tempo nessa casa. No expediente 
consta: Oficio nQ 72115/2021/NAA-DNIT- Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes. Parecer nQ 004/2021 da comissao de 
redacao e Legislacao de Leis. Projeto de Lei N° 010/2021, disp5e sabre o 
reajuste do piso salarial aos Agentes Comunitarios de Saude (ACS) e Agentes 
de Combate as Endemias (ACE) do municfpio de Penaforte/CE, em 
consonancia as determinacoes da Lei Federal 11.350/2006, alterada pelas 
Leis Federais n? 13.595/2018 13.708/2018e da outras providencias. 
Projeto de Lei N° 011/2021, Cria a Coordenadoria Municipal de Protecao e 
Defesa Civil (COMPDEC). Disp5e sabre o Conselho Municipal de Protecao e 
Defesa Civil do Municlpio de Penaforte e da outras providencias. Projeto de 
Lei N° 012/2021, Normatiza a Execucao, no municfpio de Penaforte, do 
incentivo de desempenho previsto na portaria nQ 2.979, de 12 de novembro 
2019, do ministerio da saude, voltado aos profissionais das equipes de 
saude da famflia - vinculados a atencao primaria a saude, com recursos 
financeiros advindos do programa Previne Brasil e da outras providencias, 
Projeto de Lei Complementar N° 001/2021, Disp5e sabre a criacao da 
Guarda Civil Municipal de Penaforte e da outras providencias, Projeto de 
Lei do Legislativo N° 10/20'21, Disp5e sabre denominacao de uma rua 
localizada nesta cidade Projeto de Resolucao N° 002/2021, Ementa: 
disp5e sabre a criacao e adocao da Ata audiovisual das Sess5es Plenarias da 
Camara Municipal de Penafort e da outras providencias. Prestacao de 

' - 



Contas de Governo - exercicio 2014 (Processo NQ 34821/2018 - 8 - 
TCE/Ceara). PASSADA A PALAVRA PARA OS ORADORES INSCRITOS: 0 
primeiro a subir a tribuna foi o Sr. vereador Sandrlerio Ferreira Rocha 
que desejou boa noite a todos, Sr. Presidente, nobres colegas vereadores, 
funcionarios da casa, eu sempre falo muito e estou travado nas palavras 
porque pra mim e uma emocao esta aqui de volta com voces e dizer que a 
mensagem nos primeiros dias da contamlnacao que eu tive do Covid-19, 
igual a outros colegas teve ai fiz uma consulta com o medico e ele falou que 
ali eu falasse com minha esposa que eu ja ia ficar na UTI, foi assim, muito . 
dificil e inicialmente tive complicacoes, e muito triste que infelizmente 
alguns conterraneos nosso em especial a servidora Cleide nao venceu essa 
batalha. Nao estou cem por cento com saude, tern dias que estou bem, 
outros nao, mais enfim estamos aqui. Em relacao aos projetos que nao 
estiverem na formalidade exigida pelo regimento a gente nao pode votar, 
fica para pr6xima sessao e as que estiverem prontos para ser votado eu 
estou aqui a disposicao para votar. Essas sao minhas palavras e agradeco a 
todos, por toda a forca e pelas palavras de apoio; segundo a falar na 
tribuna foi o Sr. vereador Mario Rodrigo Matias de Sa, desejou boa noite 
a todos Sr. presidente, colegas vereadores funcionarios da casa e publico 
presente. Hoje minhas palavras sao de agradecimento: agradeco a Deus pelo 
o que ele tern feito em nossas vidas, ter nos dado livramento diante dessa 
situacao ca6tica que n6s estamos vivendo, agradecer a Deus pelo nosso 
colega de luta Dr. Sandrierio estar aqui e tambem com muita tristeza pedir a 
Deus que ilumine a cada um de n6s pelas perdas sofridas no nosso 
municipio nos ultimas dias; a nossa servidora Cleide, a professora Ivanilda 

- Texeira e o trabalhador Paulo de Zeca, assim encerro minhas palavras, 
obrigado. 0 terceiro a subir na tribuna foi o Sr. vereador Ioao Inaldo 
dos Santos, boa noite a todos Sr. presidente, colegas vereadores e publico 
presente. Primeiro que tudo e agradecer a, Deus por esse momenta 
grandioso ter de volta nosso amigo Sandrierio, quero deixar aqui as minhas 
palavras e que logo, logo o Sandrierio estara de volta nesta casa se Deus 
quiser porque na sua ja se encontra gracas a Deus voce teve essa vit6ria e 
estou feliz por isso. Aos familiares de nossa amiga Cleide que conheci desde 
crianca e uma tristeza muito grande a perda de Cleide e deixo aqui meus 
sentimentos a toda famflia e tarnbem aos familiares de Paulo de Zeca e a 
famflia de minha Amiga Ivanilda Texeira, encerro minhas palavras 
agradecendo a to os. 0 quarto orador foi o Sr. ereador [oao Paulo Dum 
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Nascimento, desejou boa noite a todos Sr. presidente, Secretario, Srs. 
vereadores funcionarios da casa, publico presente e Dr. Sandrierio seja bem 
vindo a essa casa. Falar hoje e dificil, porque eu tive um curto espaco de 
convivencia com a nossa querida Cleide, que fol mis uma vitima do Covid- 
19, e dificil falar porque a familia de Cleide tern hist6ria nessa casa, inclusive 
ela ser funcionaria. Quero deixar registrado as nossas sinceras condolencias 
a toda familia. Nossa solidariedade tambern a familia de Paulo de Zeca. 
Senhores muito obrigado a todos voces e estou a disposicao da casa. 0 
quinto orador foi o Sr. vereador Manoel Pereira Angelo, desejou boa 
noite a todos Sr. presidente, colegas vereadores funcionarios da casa e 
publico presente. Senhores vereadores essa sessao e (mica nessa casa, com 
sentimentos totalmente opostos, um motivo de alegria e um de tristeza: o de 
alegria e que estamos recebendo nosso colega o vereador Sandrierio que 
volta; motivo de tristeza a nossa funcionaria e colega de trabalho Cleide; em 
Penaforte essa dcenca vem perseguindo e ultimamente pegou a Professora 
Ivanilda Texeira, Paulo de Zeca e a nossa colega Cleide, mas infelizmente e 
coma diz o ditado a gente faz um piano e Deus faz outro. Eu quero aqui 
encerrar desejando a todos um 6timo recesso e que retornemos com 
energias renovadas e com a maneira totalmente diferente de trabalhar, e 
coma venho falando e vou bater na mesma tecla essa casa tern que ser 
respeitada par que nao esta sendo pelo Poder Executivo, quando chega um 
projeto temos que votar de iiltima hara, porque o prazo esta vencendo, 
votamos o projeto da vacina sem falar quanta ia comprar. 
O sexto e ultimo orador o vereador Sr. [eova Junior Oliveira Cavalcante 
desejou boa noite a todos Sr. presidente, colegas vereadores funcionarios da 
casa e publico presente. Vou iniciar novamente a Sandrlerio, face das 

..... palavras do vereador Manoel Pereira as minhas palavras tambem vereador. 
Tivemos a preocupacao com sua saude, mas a sua forca e sua fe foi quern 
trouce voce ate aqui onde voce esta, para que voce volte a fazer O trabalho 
que sua familia faz par nosso munici pio, nao de hoje mais de muito tempo 
quando se iniciou com sua mae, sua Irma que e uma grande profissional e 
que vem contribuindo muito dentro desse municfpio. Em relacao aos entes 
querido que a gente perdeu, e uma perda irreparavel, par que se formos 
analisar sao tres chefes de familia que contribufam muito para nosso 
municfpio: uma professora, um pai de famflia trabalhador e uma funcionaria 
desta casa, e uma perca imensuravel sem precedentes, coma nao s6 em 
Penaforte mais em nosso Pais par inteiro. Quanta a prestacao de contas do 
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Ex-Prefeito Luis Fernandes Bezerra Filho, votar contra e votar contra um 
parecer que ja vem a favor, entao e muito importante prestar atencao no 
que esta votando, pois coma gestor o ex-Prefeito contribuiu muito para o 
desenvolvimento do nosso munidpio, boa noite. NA ORDEM DO DIA: Os 
projetos do Executivo foram apresentados e encaminhados para as 
cornissoes. Posto em votacao Prestacao de Contas de Governo - 
exercicio 2014 (Processo NQ 34821/2018 - 8 - TCE/Ceara) que foi 
aprovado com cinco votos a favor, Duas abstencoes (vereador [oao Paulo 
Mario Rodrigo) dais votos contra (Ioao Inaldo e Ronalda Batista); Projeto 
de Lei o Executivo NQ 010/2021, Projeto de Lei do Legislativo nQ 
10/2021, Projeto de Resolucao nQ 002/2021, foram aprovados por 
unanimidade. E coma nada mais havia a tratar deu por encerrado os 
trabalhos desta que para constar eu [eova Junior Oliveira Cavalcante 
lavrou a presente ata que depois lida e aprovada foi assinada pelo 
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